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Tisztelt képviselő-testület! 

 

A Komlói Temetkezési Kft. (7300 Komló, Jó szerencsét utca 11.) és Komló Város 

Önkormányzata között 2011. május 16-án létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés III. 

fejezet 2. pontjában foglaltaknak eleget téve szolgáltató benyújtotta a 2013. évben elvégzett 

üzemeltetési, fenntartási feladatokról szóló beszámolóját, valamint az annak mellékletét 

képező bevételeket és kiadásokat tartalmazó számviteli kimutatást. (1. sz. melléklet.) Ez 

utóbbi anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az a városüzemeltetési- és 

intézmény-felügyeleti irodán munkaidőben megtekinthető. 

A beszámolóból megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati 

díjtételekből származó éves bevétel 5,8 M Ft volt, melyet üzemeltető a temető működtetésével 

összefüggésben rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, parkosításra, az épületek és kerítés 

karbantartási, javítási munkáinak elvégzésére fordított. 

A temetőgondozást a Városgondnoksággal együttműködve végzik. A helyszíni szemlék 

alapján az elmúlt évben megállapítható volt, hogy a temető jól gondozott, rendezett, a parcella 

és sírhely kialakítással kapcsolatos fejlesztések ütemezetten és jól haladnak. A 

Városgondnokság, mint kapcsolattartó és a lakosság részéről sem kaptunk a temetőre, vagy az 

ott végzett tevékenységre vonatkozóan negatív észrevételt.  

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i ülésén alkotta meg a 

köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet. A 

korábbi rendelet hatályon kívül helyezését az tette szükségessé, hogy a 2013. évi CXXXVIII. 

törvény módosította a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt, 

valamint a 379/2013. (X.25.) Kormányrendelet az 1999. évi törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Kormányrendeletet, bevezetve ezzel a szociális temetés intézményét, 

továbbá korábban hatályos rendelet több szabályozási elemén jogtechnikai változtatás vált 

indokolttá. 

Az új önkormányzati rendelet 2014. január 1. napjától hatályos. Az Országgyűlés 2013. 

december 17-én elfogadta a 2013. évi CCLI törvényt, mely 2015. január 1. napjára 

módosította a köztemetőkről és temetkezésről szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény hatályba 

lépését.  

Ezzel összefüggésben szükségessé vált az új 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

szociális temetésre vonatkozó fejezete hatályba lépésének módosítása is, melyre a 2014. 

január 23-i ülésen az 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet elfogadásával került sor. 

Rendeletünk értelmében a szociális temetés eljárásrendjére vonatkozó normatív szabályozás 

kidolgozása és az eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre, a szociális temetés lebonyolításának 

előkészítése az üzemeltető feladata. A felek a törvénymódosítást követően többször 

egyeztettek és közös az állásfoglalás abban, hogy módosított törvény szociális temetésről 

szóló fejezete szakmai szempontból nincs megfelelően kidolgozva és kegyeleti szempontok 

sem kerültek megfelelő mélységig figyelembe vételre. 

A felmerült kérdéseket 2013. december 4-én továbbítottuk a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy forduljunk az illetékes 

minisztériumhoz. 2013. december 16-án levélben megkerestük a Belügyminisztériumot, 

azonban választ nem kaptunk. 2014. május 23-án a tárgyi ügyben levélben ismét megkerestük 

a minisztériumot, válasz még nem érkezett. A kérdések tisztázását követően lehet az 

üzemeltetővel együtt azt a szabályozási keretet kidolgozni, mely biztosítja a szociális temetés 

megfelelő előkészítését, a kapcsolódó eljárás szakszerű lefolytatását.  

 

A szociális parcella kijelölése korábban már megtörtént, a továbbiakban szükség lesz a temető 

szabályzat módosítására, mely tartalmazni fogja a szociális temetés ellátásának rendjét.  



 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el.  

 

Határozati javaslat: 

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és 

ellenőrzési bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai 

figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. beszámolójáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   

 

A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőre 

vonatkozó 2013. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Komló, 2014. június 11. 

 

         Polics József 

         polgármester 



1. sz. melléklet 

 



 



 



 


